
Epištola: 
2 Korintským 12, 7 – 10  
Evanjelium: 
Lukáš 4, 31 – 37  
 

CZ ECAV na Slovensku KREMNICA 

INFORMAČNÝ LIST 9/2018 
4. marec 2018 – 3. nedeľa pôstna – Premoţenie zlých mocností 

 
SLUŽBY BOŽIE: 
Ev. a. v. chrám Boţí Kremnica: 9:00 hod. 
Ev. a. v. chrám Boţí Ţiar nad Hronom: 11:00 hod. 
 
Sluţby Boţie začíname predspevom:  
„Ó, Jeţiši, Tvoje umučenie“    
Piesne:                                                      Liturgické texty: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kázňový text: Zachariáš 3, 1 – 5    

„1Potom mi ukázal veľkňaza Józuu, stojaceho pred anjelom Hospodinovým, 
a satan stál po jeho pravici, aby ho obţaloval. 2Hospodin povedal satanovi: Nech ťa 
pokarhá Hospodin, satan! Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či 
tento nie je hlavňou vyrvanou z ohňa? 3Józua bol oblečený v špinavých šatách, keď 
stál pred anjelom. 4Ten povedal tým, čo stáli pred ním: Vyzlečte ho z tých špinavých 
šiat! Jemu povedal: Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného 
rúcha. 5Ja som povedal: Poloţte mu na hlavu čistý turban! Vtedy mu poloţili na 
hlavu čistý turban a obliekli mu šaty. A anjel Hospodinov stál pri tom.“ 

 
OZNAMY: 

 V stredu o 17:00 hod. bude pôstna večiereň v zborovej miestnosti na fare v Kremnici 

 Nácvik zborového spevokolu bude v stredu o 18:00 hod. v zb. miestnosti na fare 
v Kremnici 

 Vo štvrtok o 16:00 hod. bude pôstna večiereň v chráme Boţom v Ţiari n/Hr. 

 Konfirmačná príprava pre 1. ročník bude v piatok o 13:30 hod. na fare v Kremnici 

 Spoločenstvo mládeţe sa stretne v piatok o 17:00 v zb. miestnosti na fare v Kremnici 

 Budúcu nedeľu – 4. pôstnu – budú sluţby Boţie v chráme Boţom v Kremnici 
v riadnom čase o 9:00 hod. a v chráme Boţom v Ţiari n/Hr. tieţ v riadnom čase 
o 11:00 hod.  

 Súbeţne s kaţdými sluţbami Boţími prebieha v nedeľu aj vyučovanie detskej 
besiedky v zborovej miestnosti na fare v Kremnici. 

 2% zo svojich daní môžete aj tento rok venovať: 

1. nadácia Kresťanská obnova – na dostavbu evanjelického kostola v Ţiari n/Hr. 
2. občianske zdruţenie Talitha kumi – pomoc pre Sibylku a Vladka Prídavkovcov. 
Potrebné tlačivá sú k dispozícii na farskom úrade v Kremnici a v ţiarskom kostole 

 Vyučovanie náboţenstva: 

škola deň čas 

ZŠ P. Križku Kremnica piatok 11:45 – 12:30 a 12:40 – 13:25 

ZŠ Angyalova Kremnica štvrtok 10:30 – 11:15 

I. ZŠ Jánskeho ul. Žiar n/Hr. streda 7:45 – 8:30  

II. ZŠ Štefánikova ul. Žiar n/Hr. streda 9:40 – 10:25 

Ev. a. v. fara Kremnica streda 13:30 – 14:15 

IV. ZŠ Jilemnického ul. Žiar n/Hr. štvrtok 12:30 – 13:15 

Gymnázium M. Rúfusa Žiar n/Hr. štvrtok 13:30 – 14:15 
 

MILODARY: 
■ rod. Podmanická, Štrbová a Hlaváčová pri príleţitosti 43. narodenín manţelky, 
matky, dcéry, sestry Zuzany Podmanickej obetuje 30,-€ na opravu cirk. areálu 
v Kremnici ■ s. Vlasta Gyureková pri príleţitosti ţivotného jubilea 75 rokov 
z vďačnosti voči Pánu Bohu za všetko poţehnanie obetuje 50,-€ na opravu cirk. 
areálu v Kremnici ■  

DESIATKY za mesiac február: 
■ bohuznáma sestra 40,-€ ■ bohuznámy brat 30,-€ ■ bohuznáma rodina 50,-€ ■ 
bohuznáma rodina 30,-€ ■ bohuznáma sestra 20,-€ ■ bohuznáma rodina 40,-€ ■ 
V prípade, ţe chcete náš cirkevný zbor podporiť, môţete tak urobiť aj na tieto čísla 
účtov v tvare IBAN: Matkocirkev Kremnica: SK8009000000000074337132 
                                     Dcérocirkev Ţiar nad Hronom: SK6302000000002564641953 
„Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo 
ochotného darcu miluje Boh.“ (2K 9, 7) 
Na predaj ponúkame: 

Evanjelický posol za 0,65 € 
Evanjelický východ za 1,50 € 
Dúha za 1,20 € 
Tesnou bránou na rok 2018 za 3,50 € 
Nástenný evanjelický kalendár na rok 2018 za 4,50 € 
Tranovského evanjelický kalendár na rok 2018 za 4,00 € 
Hrad prepevný na rok 2018 za 4,00 € 
Reformačné sviece za 16,00 € 

Uzávierka Informačného listu je vždy vo štvrtok o 12:00 hod. Milodary, prípadne iné oznamy 
je preto potrebné nahlásiť do tohto termínu. Ďakujeme za pochopenie. 
Kontakt: Ev. a. v. farský úrad, Pavla Kriţku 394/12, 967 01 Kremnica ■ tel.: 045 674 
27 37 ■ E-mail: kremnica@ecav.sk ■ https://www.facebook.com/ecavkremnica.sk ■  
Mgr. Jozef Pacek, zborový farár ■ tel.: 0911 890 796 ■ E-mail: jmpacek@gmail.com  
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